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1 Vigtigt
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Oversættelsen af dette dokument er kun til
reference.
I tilfælde af manglende overensstemmelse
mellem den engelske version og den oversatte
version, er den engelske version gældende.
•

Følg alle instruktioner.

•

Respekter alle advarsler.

•

Benyt ikke denne enhed i nærheden af
vand.

•

Rengør kun produktet med en tør klud.

•

Ventilationsåbninger må ikke blokeres.
Installer apparatet i overensstemmelse med
producentens instruktioner.

•

Installer ikke enheden i nærheden
af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre enheder
(inkl. forstærkere), der producerer varme.

•

Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er
godkendt af producenten.

•

Al servicering skal udføres af kvalificeret
personale. Enheden skal serviceres, hvis
den er blevet beskadiget, f.eks. hvis der
er blevet spildt væske på enheden, der er
kommet fremmedlegemer ind i enheden,
den er blevet udsat for regn eller fugt, eller
hvis den ikke fungerer normalt eller er
blevet tabt.

•

FORSIGTIG vedr. brug af batterier – For at
forebygge batterilækage, der kan forårsage
personskade, tingskade eller skade på
enheden, bør batterierne (installeret
batteripakke eller batterier) ikke udsættes
for ekstrem varme fra f.eks. sollys, ild eller
lignende.
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•

ADVARSEL: Der kan opstå eksplosionsfare,
hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun
med samme eller tilsvarende type.

•

Enheden må ikke udsættes for dryp eller
sprøjt.

•

Placer aldrig farlige genstande på enheden
(f.eks. væskefyldte genstande eller tændte
lys).
Advarsel

•• Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
•• Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
•• Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
•• Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller
varmekilder.

Om udskiftning af dele/tilbehør
Besøg www.philips.com/support for at bestille
reservedele/tilbehør.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er
godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan
annullere brugerens ret til at betjene dette
udstyr.

Meddelelse

Dette produkt overholder EU’s krav om
radiointerferens.
Philips Consumer Lifestyle erklærer hermed, at
denne højttaler overholder de væsentlige krav
og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EC.
En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen
findes i PDF-versionen af brugervejledningen på
www.philips.com/support.
En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen
findes i PDF-versionen af brugervejledningen på
www.philips.com/support.

Når et produkt er forsynet med dette symbol
med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine
udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale
indsamlingsregler for batterier, da korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Indlever altid produktet til en fagmand, når det
indbyggede batteri skal fjernes.

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede
varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og
Philips’ brug af sådanne mærker sker under
licens.

Skype er et varemærke tilhørende Skype
eller dets relaterede selskaber. Selvom dette
produkt er blevet testet og opfylder vores
certificeringsstandarder for lyd- og videokvalitet,
er det ikke godkendt af Skype, Skype
Communications S.a.r.l. eller nogen af dets
tilknyttede selskaber.

Ingen nødopkald med Skype
Skype er ikke en erstatning for din almindelige
telefon og kan ikke bruges til nødopkald.
Bemærk
•• Identifikationspladen findes på undersiden af enheden.
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Dit produkt er udviklet og fremstillet med
materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen
er forenklet og består af tre materialer: Pap
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen
(poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges,
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de
lokale regler angående udsmidning af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Din WeCallhøjttaler
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning
Denne Bluetooth-højttaler til telefonmøder
(WeCall-højttaler) giver dig mulighed for at:
•

oprette forbindelse til en Bluetoothsmartphone og foretage et mobil- eller
VoIP-opkald direkte via WeCallhøjttaleren.

•

oprette forbindelse til en PC/Mac
vha. det medfølgende USB-kabel og
foretage et VoIP-opkald direkte via
WeCall-højttaleren.

•

oprette forbindelse til en
Bluetooth-iPhone og foretage et
telefonmødeopkald via WeCallhøjttaleren vha. WeCall-app’en.

•

nyde musik fra en Bluetooth-aktiveret
mobilenhed eller en PC/Mac.

•

nyde musik fra en PC/Mac tilsluttet vha.
det medfølgende USB-kabel.

Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer følgende, som følger
med din WeCall-højttaler:
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•

WeCall-højttaler

•

Bæretaske

•

USB-kabel

•

Trykte materialer
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Produktoversigt
a

i
h
g

b

f

c

e
d

f USB/

/

a
•

Juster lydstyrken under et opkald eller
afspilning af musik.

b ON/OFF strømknap
•

Tænd eller sluk for WeCall-højttaleren.
Fjern de eksisterende
parringsoplysninger.
Lyser rødt, når batteriet er ved at løbe
tør for strøm, eller når du oplader
WeCall-højttaleren.

e Mikro-USB-stik
•

Til tilslutning med det medfølgende
USB-kabel.

Skift mellem USB- eller Bluetoothlydkilderne.

•

Besvar et indgående
mobiltelefonopkald.

•

Afslut et igangværende
mobiltelefonopkald.

h Kildeindikator

d Opladeindikator
•

•
g

c CLEAR
•

kildekontakt

•

Lyser blåt i Bluetooth-tilstand.

•

Lyser grønt i USB-tilstand.

•

Sæt de 4 indbyggede mikrofoner i
WeCall-højttaleren på lydløs under
et opkald, så den anden part ikke kan
høre dig.

i
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3 Kom godt i gang

Tænd for WeCall-højttaleren
•

Skub strømkontakten til ON-positionen.
»» I Bluetooth-tilstand er statusindikatoren
blå.
»» I USB-tilstand er kildeindikatoren grøn.

•

Skub strømkontakten til OFF-positionen
for at slukke for WeCall-højttaleren.

Advarsel
•• Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end
anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du
udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den
angivne rækkefølge.

Oplad WeCall-højttaleren
•

Tilslut WeCall-højttaleren til en PC/Mac
vha. det medfølgende USB-kabel.
»» Opladeindikatoren lyser rødt.
»» Når WeCall-højttaleren er fuldt
opladet, slukkes opladeindikatoren.

Tilslut WeCall-højttaleren
Mulighed 1: Opret forbindelse til en
Bluetooth-aktiveret enhed
Du kan parre WeCall-højttaleren med en
Bluetooth-aktiveret mobilenhed (f.eks. din
mobiltelefon eller tablet) eller en PC/Mac.
Derefter kan du nyde musik fra WeCallhøjttaleren eller bruge den som højttalertelefon,
når du foretager mobil- eller VoIP-opkald.
Bemærk

•

Du kan også oplade WeCall-højttaleren via
en USB-strømadapter (medfølger ikke).
Tip

•• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker
opladeindikatoren rødt.

•• En fuld opladning af WeCall-højttaleren tager ca. 2 timer.
•• Den fuldt opladede WeCall-højttaler understøtter ca.
8 timers drift.
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•• Den effektive senderækkevidde mellem WeCall-

højttaleren og din Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

1

Skub kildekontakten i bunden af WeCallhøjttaleren til -positionen.

Aktiver Bluetooth på din Bluetooth-enhed.
Vælg ”Philips WeCall speaker” på din
Bluetooth-enhed, og indtast om nødvendigt
”0000” som adgangskode til parring.
»» Kildeindikatoren begynder at blinke
blåt.
»» Når parring og forbindelse er oprettet,
lyser kildeindikatoren konstant blåt, og
WeCall-højttaleren bipper.

Mulighed 2: Opret forbindelse via USB
Dansk

2
3

USB-kablet oplader WeCall-højttaleren og kan
også bruges til at tilslutte WeCall-højttaleren
til en PC/Mac for at lytte musik eller bruge det
som en højttalertelefon, når du foretager VoIPopkald.

1

Skub kildekontakten i bunden af WeCallhøjttaleren til USB-positionen.

2

Tilslut WeCall-højttaleren til en PC/Mac
vha. det medfølgende USB-kabel.
»» Kildeindikatoren lyser grønt.

Bemærk
•• For at foretage parring med en ny Bluetooth-enhed
kan du:

•• 1. Holde CLEAR nede i bunden af WeCall-

højttaleren i mere end 3 sekunder for at fjerne den
eksisterende Bluetooth-forbindelse.
•• 2. Deaktivere Bluetooth-funktionen på den aktuelt
tilsluttede enhed.
•• WeCall-højttaleren kan huske op til 4 parrede
enheder. Når du parrer med en anden Bluetoothenhed, tilsidesættes den første enhed, der er gemt i
hukommelsen.

Tip
•• For at sikre stabil ydelse anbefales USBtilslutningstilstanden til PC/Mac.
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4 Brug WeCallhøjttaleren

Hvis WeCall-højttaleren er blevet sluttet til en
PC/Mac via USB-kablet, skal du:

Brug som en højttalertelefon
Hvis WeCall-højttaleren er blevet sluttet til en
Bluetooth-aktiveret mobiltelefon eller andre
enheder som f.eks. en tablet eller PC/Mac, skal du:

1

Kontrollere, at du har valgt USB-kilden på
WeCall-højttaleren.

2

Foretage et VoIP-opkald (som f. eks. et
SkypeTM- opkald) på din PC/Mac.

3

Bruge WeCall-højttaleren som en
højttalertelefon under opkaldet.

Brug sammen med WeCallapp’en (til iPhone)
1

Kontrollere, at du har valgt Bluetoothkilden på WeCall-højttaleren.

2

Foretage et mobil- eller VoIP-opkald på din
mobiltelefon eller et VoIP-opkald (f.eks. via
et SkypeTM-opkald) på din tablet eller PC/
Mac.

3

Bruge WeCall-højttaleren som en
højttalertelefon under opkaldet.
Tip

•• Når der modtages et indgående mobilopkald, kan du
trykke på

for at besvare opkaldet.

•• Under et mobilopkald kan du trykke på

for at
afslutte opkaldet.
•• Under et mobilopkald kan du trykke på for at sætte
de 4 indbyggede mikrofoner i WeCall-højttaleren på
lydløs, så den anden part ikke kan høre dig.
•• Under et mobil- eller VoIP-opkald kan du bruge /
på WeCall-højttaleren for at justere lydstyrken.
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1

Download Philips WeCall til din iPhone.

Konfigurer Bluetooth-forbindelsen mellem
WeCall-højttaleren og din iPhone (se
’Mulighed 1: Opret forbindelse til en
Bluetooth-aktiveret enhed’ på side 6).

3

Indstil møder via telefonmødeopkald i
kalenderen i din iPhone eller Androidtelefon.

4

Kør Philips WeCall, og importer
telefonmødeopkald fra din kalender.

5

Bekræft telefonnummeret og koden.

6

Foretag et telefonmødeopkald.

Dansk
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Tip
•• Under et opkald kan du bruge

/
på WeCallhøjttaleren for at justere lydstyrken.
•• Under et opkald kan du trykke på for at sætte
WeCall-højttaleren på lydløs, så den anden part ikke
kan høre dig.
•• Under et opkald kan du trykke på
for at afslutte
opkaldet.
•• Efter et opkald kan du trykke på
to gange efter
hinanden for at ringe op igen til det sidst registrerede
nummer.

Brug som en Bluetooth- eller
PC-højttaler
1

Kontroller, at du har valgt den korrekte
kilde på WeCall-højttaleren.

2

I Bluetooth-tilstand skal du starte afspilning
af lyd på den Bluetooth-aktiverede enhed
og derefter lytte til WeCall-højttaleren.

•

I USB-tilstand, skal du starte afspilning af
lyd på PC’en/Mac’en og derefter lytte til
WeCall-højttaleren.
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Tip
•• Under afspilning af lyd kan du bruge

/
på
WeCall-højttaleren for at justere lydstyrken.
•• Under afspilning af lyd kan du trykke på for at sætte
WeCall-højttaleren på lydløs.

Dansk

5 Produktinformation
Forstærker
Vurderet effekt
Frekvensgang

2 W RMS
80 Hz -16 kHz,
±3 dB
> 75 dB

Signal-/støjforhold
Bluetooth
Bluetooth®-version
Frekvensbånd

V2.1 + EDR
2,402 - 2,480 GHz ISMbånd
10 m (i fri luft)

Område
Højttalere
Højttalerimpedans
Højttalerdriver
Sensitivitet

4 ohm
1" højttaler
> 84 dB/1W/1m

Generelle oplysninger
DC-strømindgang
Batteri

Mål
- Hovedenhed (b
x h x d)
Vægt
- Med emballage
- Hovedenhed

Indgang: 5 V DC, 1 A
Modelnr.: SDL-5530551000mAh
Nominel spænding og
kapacitet: 3,7 V DC, 1000
mAh
110 x 28 x 110 mm

0,33 kg
0,17 kg
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6 Fejlfinding
Advarsel

••
••

•• Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da
garantien i så fald bortfalder.
Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller
reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal
du gå til Philips websted på (www.philips.
com/support). Når du kontakter Philips, skal
du sørge for, at enheden er i nærheden, og
at modelnummeret og serienummeret er
tilgængelige.
Ingen strøm
•• Kontroller, om WeCall-højttaleren er tændt
(se ’Tænd for WeCall-højttaleren’ på side
6).
•• Genoplad WeCall-højttaleren (se ’Oplad
WeCall-højttaleren’ på side 6).
Ingen lyd
•• Tryk på / WeCall-højttaleren for at
justere lydstyrken.
•• Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed,
f.eks. din mobiltelefon, tablet eller PC/Mac.
•• Kontroller, om du har valgt den korrekte
kilde.
•• Kontroller, om WeCall-højttaleren er tændt.
•• Kontroller Bluetooth- eller USBforbindelsen til WeCall-højttaleren.
•• Kontroller, om du har startet afspilning af
lyd eller et opkald på den tilsluttede enhed.
Kunne ikke konfigurere Bluetooth-forbindelse
•• Kontroller, om WeCall-højttaleren er tændt
(se ’Tænd for WeCall-højttaleren’ på side
6).
•• Kontroller, om du har valgt Bluetoothkilden.
•• Sørg for, at WeCall-højttaleren og din
Bluetooth-aktiverede enhed er inden for
den effektive senderækkevidde, der er ca.
10 meter.
12
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••
••

••

Fjern alle forhindringer mellem WeCallhøjttaleren og din Bluetooth-aktiverede
enhed.
Kontroller, om din enheds Bluetoothfunktion er indstillet til forbindelse med
WeCall-højttaleren (se brugervejledningen
til den specifikke enhed for at få yderligere
oplysninger).
Hold nede CLEAR i bunden af WeCallhøjttaleren i mere end 3 sekunder for at
nulstille. Prøv derefter igen.
Hvis der er problemer med Bluetoothforbindelsen til en PC/Mac, skal du
opgradere Bluetooth-driveren på din PC
eller iOS-versionen på din Mac.
Efter parring med en Mac for første gang
kan WeCall-højttaleren blive vist som
afbrudt. Det er ikke en funktionsfejl. Du
skal blot foretage VoIP-opkald eller afspille
musik via WeCall-højttaleren direkte for at
aktivere Bluetooth-tilslutningen.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
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